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Os discursos contemporâneos da mundialização desenvolvem-se fazendo apelo a um tópico
dramático – a crise ambiental – ancorando-se e refletindo-se nas imagens produzidas a partir do vórtex da
Rio-92. Imagem da problemática ambiental mundializada em um contexto geopolítico, a Rio-92 pôde ser vista,
então, como um espelho da crise ambiental, apresentando-se como palco de lutas e conflitos em torno do poder
de locução, expondo hegemonias fragmentadas, fontes de irracionalismos, topos do caos espontâneo ou
artificialmente produzido. Em contrapartida, configura-se em espaço privilegiado para gerar críticas sobre esta
mesma crise ambiental, fomentando iniciativas voltadas para a construção auto determinada de uma Política
Ambiental, expressando deliberações articuladas de indivíduos, grupos, sociedades e humanidades.

Entre estas iniciativas, situam-se as estratégias de Educação Ambiental, termo de uso consolidado que
define, porém, uma categoria abrangente de significações difusas associadas a valores de verdade
prevalentemente emanados das ideologias e da conservação da natureza.

Interpretamos a crise ambiental como uma projeção da crise do “Ocidente” – “Ocidente” civilizatório,
cultural, técnico e, portanto, ambiental. Crise do “Ocidente” que construir a problemática ambiental e o discurso
que a aponta como tema e a quem cabe agora construir o discurso que deverá apontar soluções.

Sob tal perspectiva, para descrever a crise ambiental, é necessário buscar suas origens civilizatórias,
organizando-as sob forma de sistemas e enunciados. Para compreendê-la, torna-se necessário contextualizar
historicamente estes sistemas. Para transcendê-la é necessário desvelar seu sentido e verificar seu estatuto
teórico. Do confronto, deverão emergir alguns dos limites de transformação dessa problemática geradora de
crises, entre os quais situam-se os limites da EducaçãoAmbiental.

Por outro lado, cabe à educação (e aqui sem adjetivos) comunicar as experiências já sistematizadas
pela cultura da norma de produção erudita, derivada do processo civilizatório gerado a partir da emergência do
chamado pensamento teórico-científico, cartacterizável pela propriedade de ser capaz de se expressar do ponto
de vista lógico-matemático. Significa que o conhecimento produzido através da aplicação deste tipo de
pensamento na interpretação do mundo – conhecimento científico – conjugando em sua constituição funções da
razão e da experiência, implicou a construção de acervos de informações que, para serem comunicados,
necessitam o ser através de discursos que se justificam em sua necessidade lógica.

Dessa forma, Educação, no contexto do “Ocidente” hoje mundializado, coincide com Educação
Científica, no bojo da qual se inscreve a Educação Ambiental, qualquer que seja o compromisso ideológico e/ou
os propósitos aos quais se vinculam as iniciativas estratégicas dela emanadas.

Esta exploração quer mostrar que somos filhos da nossa história e que, se quisermos identificar as
condições de aparição das crises, temos que buscar suas raízes.
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Todo aquele que não souber prestar contas a si mesmo
dos últimos três milênios permanecerá nas trevas,

sem experiência, vivendo o dia-a-dia
Goethe
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Ora, todo modo de pensar ocidental é regido pelo racionalismo que se caracteriza pelo , palavra
que lembra duas regras da civilização greco-latina: o princípio lógico do e o princípio ético de
costumes firmado por Horácio . Estes princípios prevêem, se não o reconhecimento de uma ordem fixa no
mundo, pelo menos um contrato social. A norma lógica é , mas o é também limite e, portanto,
circunscrição. Sobre eles, sobre este modo de pensar e conhecer, se estrutura a ciência, a tecnologia científica,
a civilização ocidental. Esta aceitação do racionalismo como um conjunto de regra lógicas que regulam o
conhecer, não implica que o conhecimento assim gerado seja politicamente neutro . Por outro lado, ainda sob tais
pressupostos, conhecimento não é somente forma, é também conteúdo. E conteúdo é ideologia, é argumento.
E nesse sentido, surge a possibilidade de a forma se confundir com o conteúdo, notadamente em momentos de
crise paradigmática, como a presente. Afirmações ou explicações lógicas podem constituir-se em informação,
contra-informação ou mesmo “desinformação” estratégicas, ou na manipulação das mentes, em sociedades
tecnológicas avançadas, notadamente hoje quando, sob regime mercantil, se indissociam investigação científica
e processo produtivo .

Dessa forma, a temática em questão exige reflexões a respeito daquele que conhece, que domina as
regras lógicas constituintes do racionalismo: o intelectual, o planejador. E, nesse sentido, citaríamos Foucault
quando diz: “É somente nas relações de luta e poder, na maneira como as coisas entre si, os homens entre si se
odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer uns sobre os outros, relações de poder pelas
quais compreendemos em que consiste o conhecimento” . Somos então, levados a conceber que a separação
entre conhecimento e poder é um mito, que tem dominado e insiste em dominar o “Ocidente”. E é assim que
temos o conhecimento submetido, na sua origem, ao poder político.

Em conclusão, qualquer intervenção, educativa ou não, para que se realize, exige o conhecimento,
mas exige também que ele esteja associado a um poder. Este poder é político. Parece paradoxal considerar que,
ao mesmo tempo em que o conhecimento não é neutro, isto é, possui poder, ele encontra-se na dependência do
poder político para que se efetive enquanto conhecimento socialmente relevante e necessário através da
interpretação e, portanto, da Educação.

A intervenção nesse sentido adquire uma perspectiva muito além do simples planejamento e o
conhecimento conquista um horizonte que ultrapassa o mero formalismo racional. Ambos se inserem, como
elementos, em cenários muito maiores nos quais se desenrolam iniciativas ambicionando a verdadeira Política
Ambiental, frente às quais seria condição a ampla participação democrática no combate ao domínio
político e à exploração econômica, mediados pela subordinação da Ciência ao aparato político-econômico.

Ou seja, o impacto mundializado da crise ambiental origina-se em conflitos racionais advindos da
aplicação de referência de realidade baseadas em teorias científicas da natureza, mas propaga-se mobilizando-se
sobre provocações de cunho ético e humanístico - sobre uma crítica latente do “Ocidente” como civilização.
O mundo ocidental, em seu complexo, encontra-se hoje no dever de enfrentar os gravíssimos problemas
advindos do desencontro entre liberdade de pesquisa científica e uso possível das tecnologias que derivam desta
pesquisa. Há uma desproporção evidente entre o poder tecnológico e a maturidade civil que deve guiar este
poder; não se trata mais de discutir usos alternativos de tecnologias novas, mas de se colocar o problema em uma
perspectiva de destruição total.

Caberia, então, à Educação preparar para esta crítica. Instrumentando e instrumentalizando a
compreensão fundamentada da indissocialização do trinômio cultura-técnica-ambiente e do processo gerador da
crise ambiental, pois, depende desta compreensão a PolíticaAmbiental.

A crise ambiental é, portanto, uma crise política da razão, que não encontra significações dentro do
esquema de representações científicas existentes para o reconhecimento da natureza social do mundo, que foi
histórica, técnica e civilizatoriamente produzida. O “Ocidente” está diante do dilema o universo, o mundo,
isto é, o representável em sua última extensão, mudou de significação. Tornou-se contexto do ambiente.

modus
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